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Subwersywny 
masochizm 
Schulza
(notatki do szkicu)

A g a t a  A r a s z k i e w i c z

„Czego na pewno tu nie ma?” – zapytywałam
samą siebie podczas oglądania ostatniego fi l-
mu Romana Polańskiego Wenus w futrze. Tytuł,
będący otwartą aluzją do słynnej powieści au-
striackiego pisarza Leopolda von Sacher-Ma-
socha, obiecywał więcej, niż spełnił. Masoch,
odwrotnie niż markiz de Sade, fetowany za 
życia, a dziś wegetujący na marginesie pamięci
literatury, jest pisarzem niesłusznie zapomnia-
nym. Polański oddaje mu więc zasłużony hołd,
ale udaje się to tylko po części. Dzieje się tak 
pewnie dlatego, że zapomniany Masoch bywa 
czytany dziś zbyt jednostronnie, w płytkiej lek-
turze. Jego nie tyle erotyczne, ile dyskursywi-
zujące seksualność książki skupione są narra-
cyjnie na odtwarzaniu strukturalnie podobnej
intrygi, wedle której mężczyzna, najczęściej
na mocy kontraktu, staje się poddanym kobie-
ty. Już w XIX wieku za sprawą Richarda von
Kraff t-Ebinga stało się to przyczyną utworze-
nia nazwy seksualnej perwersji od nazwiska 
pisarza. Jednak w fi lmie Polańskiego, reżysera 
być może za mocno biografi cznie uwięzionego
w aferze seksualnej, mamy wiele atrybutów ze
świata Masocha, ale za mało jego fantazmatów.

Polański powtarza coś, co w gruncie rzeczy jest 
całkowicie obce wrażliwości austriackiego po-
wieściopisarza – „odwieczny” seksualny dra-
mat, fi ndesièclową walkę płci. Tak naprawdę
nie ma tu ani masochizmu, ani Wenus, ani jej
futra...
„W większości powieści Masocha drobiazgowo
opisana jest scena polowania: kobieta idealna 
poluje na wilka albo niedźwiedzia i wykorzy-
stuje jego futro. Można by interpretować tę
scenę jako wyraz walki kobiety z mężczyzną,
triumf kobiety nad mężczyzną. Ale nie jest tak 
w istocie: jej triumf jest już d o k o n a n y, kiedy 
zaczyna się masochizm” – tak w błyskotliwej
książce Présentation de Sacher Masoch (Przed-
stawienie Sacher-Masocha, 1967) pisze Gilles
Deleuze. Francuski fi lozof w swych analizach
nastaje na rozdzielenie „semiologicznego po-
twora”, jak nazywa zbitkę „sado-masochizmu”,
by pokazać odmienność metod, struktur i ce-
lów zabiegów literackich de Sade’a i Masocha.
Dla Deleuze’a nieporozumieniem jest czytanie
obu pisarzy jako twórców pornografi cznych,
gdyż są oni we właściwym sensie tego słowa 
„pornologami” – tworzą wewnętrzną scenę
renegocjacji miejsca seksualności w porządku
społecznym i antropologicznym, w sposobie
rozumienia człowieka jako bytu seksualnego
i modelu emanacji doświadczeń relacyjnych
określanych jako seksualne. Dzieło Masocha,
jako że mniej czytane, okazuje się tu jeszcze
bardziej rewolucyjne niż de Sade. Ale przede
wszystkim – wyobraźniowy atak Masocha ma 
charakter utopijno-emancypacyjny, jako że
u jego podstaw leży marzenie o deformacji lub
przekształceniu porządku płci i jej hierarchii.

Centralną fi gurą wyobraźni Masocha okazu-
je się „kobieta potrojona”, a właściwe fi gury 
trzech kobiet. Ze względu na pozostawanie
Masocha w niemieckim kręgu kulturowym
bez wątpienia są one zapożyczone ze znanej
XIX-wiecznej antropologicznej pracy Jakuba 
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Bachofena (Das Muterrecht, 1861) poświęco-
nej matriarchatowi. Wyróżniał on trzy stadia 
„matriarchalne”: heteryczne w chaosie i pra-
dawnych bagnach, bazujące na wielorakich 
i kapryśnych relacjach między mężczyznami 
a kobietami, gdzie dominuje zasada kobieca 
i gdzie ojciec jest „nikim” (odpowiada mu pier-
wotna instytucja sakralnej prostytucji). Drugi 
moment – stadium demetriańskie – to spo-
łeczność Amazonek, porządek ginokratyczny 
i rolniczy, bagna są osuszone, a ojciec i mąż 
zajmują swoje miejsca kontrolowane przez ko-
bietę. W trzecim stadium, appolińskim, system 
patriarchalny całkowicie degeneruje porządek 
matriarchalny, kobieta staje się poddanką spo-
łeczeństwa jako instytucji zorganizowanej wo-
kół męskocentrycznych relacji. Te trzy stadia 
defi niują najlepiej trzy wobraźniowe typy ko-
biet u Masocha, zobrazowane w trzech zapoży-
czonych od Bachofena fi gurach matek. Pierw-
szy to prymitywna, łonowa matka heteryczna 
– określa kobietę-pogankę albo Afrodytę, twór-
czynię nieporządku, która żyje dla chwili, mi-
łości i piękna. Zmysłowa, kochając z wyboru, 
żąda niepodległości kobiecej i krótkotrwałych 
miłosnych relacji, przywołuje równość kobiet 
i mężczyzn, destabilizuje rodzinę patriarchal-
ną. Na jej antypodach znajduje się trzeci typ ko-
biety – matka edypalna: to sadystyczna kochan-
ka, który lubi zadawać cierpienie i torturować, 
ale działa kontrolowana przez mężczyznę 
i w związku z nim jako wspólniczka, i może 
zawsze stać się jego ofi arą. Ideał Masocha re-
zonuje pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, 
gdyż centrum masochistycznego fantazmatu 
to inny typ kobiety, upostaciowany najlepiej 
w fi gurze matki oralnej. Wedle Deleuze’a, aby 
zrozumieć ten typ, najlepiej posłużyć się wy-
obrażeniem Natury: zimnej, macierzystej, sro-
giej. Matka oralna to ta, która karmi, ale może 
odmówić swej obecności (matka karmicielka 
jest nosicielką śmierci), związek z nią jest naj-
bardziej podstawowy i harmonijny, ale ten typ 

pojawia się w fantazmatycznym świecie Ma-
socha zawsze w otoczeniu okrutnej lodowatej
scenerii (np. zamarzniętych kamiennych po-
sągów), niosąc znamiona nadzwyczajnej uczu-
ciowości. Ta uczuciowość, określana jako „su-
pra-sensualność”, suprazmysłowość, to stan
kulturowy całkowitej przemiany, refi guracji,
transmutacji zmysłowości, który warunkuje
świat masochistyczny.

Suprasensualność dominuje w zimnie, otoczo-
na lodem i chroniona futrem. Jest podstawową 
zasadą stwarzającą porządek masochistyczny,
promienieje przez lód jako wściekłość, spe-
cjalne okrucieństwo (podtytuł książki Deleu-
ze’a to Présentation de Sacher Masoch. Le froid 
et le cruel – To, co zimne, i to co, okrutne albo l
Chłód i okrucieństwo). „Zimno jest naraz miej-
scem ochronnym i medium, kokonem i wehi-
kułem – pisze Deleuze. – Ochrania uczucio-
wość supra-sensualną jako życie wewnętrzne,
które wyraża w porządku zewnętrznym jako
Wściekłość i Srogość”. Wewnętrzna prawda 
masochistycznego okrucieństwa to więc naj-
wyższa uczuciowość i zmysłowość. A samo
serce masochistycznego fantazmatu to matka 
oralna, pomiędzy matką łonową a edypalną 
– ideał zimna, samotności i śmierci. Masochi-
sta przeżywa w sobie związek z matką oralną,
instynkty (popędy) męskie upostaciowują się
w roli syna, instynkty (popędy) kobiece w roli
matki. A relację tę funduje kontrakt – umowa,
nieodłączny warunek masochistycznej rela-
cji, zawierana na wstępie przez protagonistów 
dramatu. I co najważniejsze, męski bohater
Masocha spisuje konrakt z kobietą, ciągle pod
koniec XX wieku obywatelką drugiej kategorii,
pozbawioną pełni społecznych praw. Innymi
słowy, masochista odseksualizowuje edypal-
ne stadium kształtowania się społecznych ról
płciowych, by je ponownie zseksualizować na 
zdefi niowanych od nowa warunkach. „Matka 
nie jest krańcem symbolicznej identyfi kacji,
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ale warunkiem symboliki, wedle której maso-
chista się wyraża” – pisze Deleuze. „Masochi-
sta żyje w porządku symbolicznym inter-ma-
cierzyńskim i narzuca warunki, wedle których
matka w tym porządku miesza się z prawem”.
Fantazmat trzech matek, owo „potrojenie mat-
ki w efekcie transferuje symbolicznie wszystkie
funkcje ojcowskie na obrazy matki – ojciec jest 
wykluczony, anulowany”. I dalej: „przez kon-
trakt, czyli przez akt najbardziej racjonalny 
i określony w czasie, masochista osiąga rejony 
najbardziej mityczne i wieczne – te, w których
rządzą trzy obrazy matki. Przez kontrakt ma-
sochista chce być bity, ale to, co pozwala on bić
w sobie, ośmieszać i upokarzać, to obraz ojca,
podobieństwo do ojca, możliwość powrotnej
ofensywy ojca. [...] Masochista staje się wolny 
do nowych narodzin, w których ojciec nie od-
grywa żadnej roli”. Wynikiem doświadczenia 
masochistycznego jest szansa bycia „nowym
mężczyzną”, „nowym człowiekiem”, uwolnio-
nym od tradycyjnych ról i dramatów do nowego
projektu seksualnej relacji.

Ów reformujący potencjał myśli Masocha w li-
teraturze polskiej odnalazł jednego wielkiego
kontynuatora – mam tu na myśli, rozumiane
jako jedna ciągłość, dzieło Brunona Schulza.
Badacze twórczości pisarza i rysownika zwra-
cają zresztą uwagę na pozostawanie zamiesz-
kałego w Drohobyczu Schulza w kręgu wpły-
wów kultury niemieckiej. On sam otwarcie się
przyznawał do bycia czytelnikiem austriackiego
pisarza, gdy jako nauczyciel rysunku „ukrywał”
przed uczniami swe autorskie prace, które zło-
żyły się na Xięgę bałwochwalczą, jako ilustracje
do... opowiadania Wenus w futrze. Rysunki,
powstające głównie w latach 20., poprzedzają 
wydanie książek Schulza, z których pierwsza,
Sklepy cynamonowe, wyszła w 1933 roku. Wraz
z kolejną, Sanatorium pod klepsydrą (1937),
objętość pozostawionego przez pisarza tekstu
ledwo przekracza liczbę kilkudziesięciu kartek 

– pomimo tego autor pozostaje jednym z naj-
większych (obok Witkacego i Gombrowicza)
XX-wiecznych rewolucjonistów polskiej prozy.
Stylizacja tekstu niesie w sobie inspirację ce-
chami poetyki Masocha, wśród których De-
leuze wyróżnił: obecność dynamiki onirycznej
i sennej nastrojowości („masochista śni nawet 
wtedy, gdy nie śpi”), fantazmaty związane z fe-
tyszyzacją i teatralizacją, suspens jako podsta-
wę budowania narracji, skłonności mitotwór-
cze, zanurzone w humorze i ironii.

Oczywiście Schulza czytano przez ogólny pry-
zmat masochizmu, jak w klasycznej już dzisiaj
formule Artura Sandauera z lat 50., gdy łączył
on doświadczenie degradacji ze społecznym
losem mniejszości żydowskiej w międzywo-
jennej Polsce – cierpienie historyczne miałoby 
tu być wytransponowane w autodegradujący 
spazm rozkoszy, wpisany w fascynację no-
woczesnym, agresywnym komercjalizmem.
Z nowszych prac warto przytoczyć obszerną 
analizę niemieckiej polonistki Janis Augsbur-
ger (dostępną we fragmentach po polsku) Ma-
sochizmy. Mitologizacja jako estetyka kryzysu
w twórczości Brunona Schulza (2008), gdzie 
masochizm próbuje ona czytać jako szerszą fi -
lozofi czną propozycję, która przybiera u Schul-
za charakter mitologiczny, defi niujący spójną 
historyczną, kulturową i estetyczną wykładnię
świata i prób jej przekształcania. Ten trop wy-
daje się interesujący, jako że odpowiednio
rozumiany Schulzowski masochizm jako do-
świadczenie „supra-sensualności”, związane
z narodzinami „nowego człowieka”, pokazywa-
łoby w Schulzu nie tylko odnowiciela polskiej
prozy, ale i swoistego rewolucjonistę struktury 
społecznej. Jeżeli twórcę psychoanalizy i my-
śliciela pochodzenia żydowskiego Zygmunta 
Freuda czyta się czasem dzisiaj jako fi lozofa 
czy antropologa esencjalizującego role płcio-
we w odpowiedzi na antysemicki klimat fi n de
siècle’u (nie dzielimy się na Żydów i Aryjczyków,
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ale na mężczyzn i kobiety), to Schulza – zasymi-
lowanego galicyjskiego pisarza pochodzenia 
żydowskiego, wpisującego kategorię masochi-
zmu w centrum swego dzieła – można by prze-
czytać jako anty-Freuda, kogoś, kto degradując 
się jako mężczyzna i Żyd, pragnie społecznej 
transformacji, całkowitego zakwestionowania, 
jeśli nie odnowienia społecznego kontraktu 
płci.

Za takim tokiem rozumowania świadczyłby 
jeszcze jeden fakt. Czytelnicy Masocha chętnie 
składali jego perwersyjne skłonności na karb 
„duszy słowiańskiej”, jako że austriacki pisarz 
miał słowiańskich przodków i część swojego ży-
cia spędził we Lwowie, we wschodniej Galicji. 
On sam zresztą w krótkim tekście traktującym 
o wspomnieniach z dzieciństwa i sztuce powie-
ści napisał: „Niezależnie czy jest księżniczką, 
czy wieśniaczką, czy nosi gronostaje, czy pele-
rynę z oślej skóry, kobieta w futrze i z pejczem, 
która czyni z mężczyzny swego sługę, na zawsze 
pozostaje naraz moją kreacją i prawdziwą ko-
bietą sarmacką...”. Masoch podkreśla, że naro-
dziny jego fantazmatów biorą się z kręgu wpły-
wów kultury „sarmackiej”, i w tym dodatkowym 
sensie polski pisarz Bruno Schulz może się 
ujawnić jako jego niezbywalny kontynuator.

W takim kontekście Sklepy cynamonowe mo-
żemy przeczytać jako najściślej masochistycz-
ną dekonstrukcję postaci ojca i funkcji ojcow-
skiej. W pierwszym zdaniu tekstu ojciec znika 
(„W lipcu ojciec mój wyjeżdżał do wód i zosta-
wiał mnie z matką...”), by powrócić po to tylko, 
aby ulec całkowitej symbolicznej anihilacji 
w narracyjnym ruchu tekstu. Ruch ten nie jest 
linearny, jako że rządzi się poetyką snu, a pod-
stawowe jego założenia ujawnia stale powraca-
jący motyw zawieszenia – surrealistyczny, bez 
logicznej następowalności ciąg obrazowania 
czy kompozycyjnie wyodrębnione wtręty w po-
staci Traktatu o manekinach. Nieobecność po-

staci ojca na początku powieści wprowadza fan-
tazmat „kobiety powielonej” – kolejne odsłony 
ukazują nam widziane oczami chłopca obrazy 
małomiasteczkowej wariatki Tłui, „skretynia-
łej dziewczyny” leżącej na łóżku w ogrodzie
wśród „babskiej bujności sierpnia”, sierpnio-
wej „wielkiej, pogańskiej orgii” oraz miesz-
kającej w jednym z domków ogromnej ciotki
Agaty, „wielkiej i bujnej, o mięsie ogromnym
i białym, cętkowanym rudą rdzą piegów”. Ob-
razy obu kobiet mieszają się z obrazami Natury 
– obfi tej, samowystarczalnej, samospełnionej
i potężnej. Oto opis dziwnej rozkoszy wariatki
Tłui: „Bodiaki, spalone słońcem, krzyczą, łopu-
chy puchną i pysznią się bezwstydnym mięsem,
chwasty ślinią się błyszczącym jadem, a kre-
tynka, ochrypła od krzyku, w konwulsji dzikiej
uderza mięsistym łonem z wściekłą zaplaczy-
wością w pień bzu dzikiego, który skrzypi cicho
pod natarczywością tej rozpustnej chuci, za-
klinany całym tym nędzarskim chórem do wy-
naturzonej, pogańskiej płodności”. Opis ciotki
Agaty (która narzeka) dopełnia tego przepychu
kobiecości jako wielkiej Natury. Jej głos bu-
jał „już jakby poza granicami osoby, zaledwie
luźnie utrzymywanej w skupieniu, w więzach
formy indywidualnej, i nawet w tym skupieniu
już zwielokrotnionej, gotowej rozpaść się, roz-
gałęzić, rozsypać w rodzinę. Była to płodność
niemal samoródcza, kobiecość pozbawiona 
hamulców i chorobliwie wybujała”. Jej mąż
„mały, zgarbiony, o twarzy wyjałowionej z płci
[...] próbował słabym głosem robić jakieś za-
strzeżenia, stawiać opór, ale fala samowystar-
czalności kobiecej odrzucała na bok ten gest 
bez znaczenia, przechodziła triumfalnie mimo
niego, zalewała szerokim swym strumieniem
słabe podrygi męskości”. Płodność ciotki Agaty 
ma w sobie coś „tragicznego”, „niechlujnego
i nieumiarkowanego”, coś z „nędzy kreatury,
walczącej na granicy nicości i śmierci”, „jakiś
heroizm kobiecości triumfującej urodzajno-
ścią [...] nad insuffi  cjencją mężczyzny”.
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Schulzowskie metafory sytuują się gdzieś bli-
sko wyobraźniowej wrażliwości Deleuzjań-
skiej lektury Masocha. Fantazmat „powielonej
kobiecości”: pogańskiej, kojarzonej z pyszną,
ale śmiercionośną naturą, zdolnej do samo-
istnej rozkoszy i partenogenezy, z dominu-
jącym macierzyńskim rysem, triumfuje nad
upodrzędnionym, odpłciowionym mężczyzną.
Droga do masochistycznego paktu, ufundowa-
nego na „obrazie ojca, który – jak pisał fran-
cuski fi lozof – się miniaturyzuje, pomniejsza,
ośmiesza i upokarza”, pozostaje otwarta. Do-
konują się tu istotne przesunięcia, jako że ma-
sochizm operuje podwójnym zaprzeczeniem
negacji: najpierw w sensie pozytywnym ideali-
zując i wywyższając matkę (utożsamianą z pra-
wem), potem w sensie negatywnym anihilując
i wykluczając ojca z porządku symbolicznego.
W tym nowym paramacierzyńskim porządku
symbolicznym – w kazirodczej unii z matką po
wykluczeniu ojca – masochista, przeżywając
powtórne narodziny (bez ojca przeżywanego
jako symbolicznie anulowany), w rodzaju sym-
bolicznej partenogenezy może stać się „nowym
człowiekiem”.

Tak prawdopodobnie należy rozumieć kieru-
nek, w którym zmierza Schulzowski projekt.
Zanim jednak do tego dojdzie na kartach Skle-
pów cynamonowych, w scenerii zimowej, która 
następuje natychmiast po dziejącej się w lecie
introdukcji (pora lata i pora zimy zresztą gwał-
townie się przeplatają w opowiadaniach, z wy-
raźną przewagą przewlekłej zimy), dojdzie do
całkowitej dekompozycji postaci ojca. „W tym
czasie mój ojciec zaczął zapadać na zdrowiu”
– podaje narrator Schulza. „Mój ojciec powoli
zanikał, wiądł w oczach”. „Ojciec zaczął z dnia 
na dzień maleć, jak orzech, który zsycha się
wewnątrz skorupy”. I dalej: „Miałem ukryty 
żal do matki za łatwość, z jaką przeszła do po-
rządku dziennego nad utratą ojca” (komentu-
jąc rozmowę z matką na ten temat, podkreśla:

„Uczułem, że mnie kokietuje jak kobieta męż-
czyznę”). Zdania te pojawią się w opowiadaniu
Karakony, które drobiazgowo i z czułą ironią yy
opisuje w nocnej scenerii refi gurację postaci
ojca w karakona. „Mój ojciec leżał na ziemi
nagi, popstrzony czarnymi plamami totemu,
pokreślony liniami żeber, fantastycznym ry-
sunkiem przeświecającym na zewnątrz ana-
tomii, leżał na czworakach, [...] poruszał się
wieloczłonowym skomplikowanym ruchem
dziwnego rytuału, w którym ze zgrozą pozna-
łem imitację ceremoniału karakoniego”. Nar-
rator deklaruje: „od tego czasu wyrzekliśmy się
ojca”. Przemiana ojca nie jest zresztą jedno-
znaczna – bohater doszukuje się jego śladów 
również w fi gurze wypchanego kondora wiszą-
cego nad drzwiami. Na końcu książki ojciec po-
jawia się jeszcze jako wyalienowany tajemniczy 
patron ni to stada dzikich ptaków, ni to ogromu
walającego się po podłodze, wybebeszonego
starego pierza, ale temu jego „smutnemu po-
wrotowi” nie towarzyszy już żadne napięcie.

Sceneria bowiem dekomponującej się postaci
ojca wydobywa na plan pierwszy wyobraźnio-
wej narracji postać dominującej go całkowicie
służącej Adeli (i jej obutej stópki). Występuje
ona, w otoczeniu dwóch panien do szycia, Pol-
dy i Pauliny, a więc w swoistym potrojeniu,
jako słuchaczka wykładu ojca – legendarnego
Traktatu o manekinach. Ten fragment Sklepów 
cynamonowych to swoista afi rmacja materii 
„pozbawionej własnej inicjatywy, lubieżnie
podatnej, po kobiecemu plastycznej, uległej
wobec wszelkich impulsów”. Traktat o mane-
kinach to najbardziej masochistyczny i mitolo-
gizujący moment książki. Podczas tych wykła-
dów, znamienne, że trzykrotnie przerwanych
przez obezwładniający gest stópki Adeli, „rze-
czy wszystkie cofały się niejako do korzenia 
swego bytu, [...] wracały niejako do pierwotnej
idei, ażeby w tym punkcie sprzeniewierzyć
się jej i przechylić w te wątpliwe, ryzykowne +
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i dwuznaczne [...] regiony wielkiej herezji”. Oj-
ciec – bohater nowego mitu, jako parodia, ale 
i projekt nowego Demiurga – gloryfi kuje atry-
buty rzemiosła krawieckiego, kryptonimujące 
porządek stwarzania, odwracający hierarchię 
materii i ducha, hierarchię tego, co męskie i co 
kobiece. „Kochamy zgrzyt [materii], jej opor-
ność – deklaruje – lubimy pod każdym gestem, 
[...] widzieć jej ociężały wysiłek, jej bezwład, 
słodką niedźwiedziowatość”. Ta nowa warto-
ściująca mitologizacja materii jest warunkiem 
masochistycznego paktu. 

Apoteoza materii, cielesności, sensualności 
jest najważniejszym sensem wyobraźniowego 
wysiłku Schulza, który powraca w samej zimo-
wej metaforze wyprawy do „sklepów cynamo-
nowych”, jak i w metaforze pachnącej występ-
kiem i tym, co zakazane, „ulicy Krokodyli”. 
„Sklepy cynamonowe”, wśród których zabłą-
kał się bohater, szukając księgarni pełnej „za-
kazanych druków, [...] zdejmujących zasłonę 
z tajemnic dręczących i upojnych”, zamieniają 
się onirycznie w ogrody, a potem w dzikie lasy, 
pod rozgwieżdżonym, zimowym, aksamitnym 
niebem dające niesłychane uczucie szczęśli-
wości, przepełnione „niewypowiedzianą czy-
stością śniegu i fi ołków”. Suprasensualność 
Schulza znajduje tu swoje umiejscowienie. 
Następujące zaraz potem obrazowanie „ulicy 
Krokodyli” wraz z jej „miękkimi od eff emina-
cji” subiektami-transwestytami, wyzywająco 
ubranymi prostytutkami i „dumnym odorem 
zepsucia”, które kończy się afi rmacją nie-
możliwego spełnienia – to próba niedokona-
nej transgresji w suprasensualność, która, 
by miała się powieść, wymaga całkowitej re-
formacji i reorganizacji dostępnego świata. 
„W tym mieście taniego materiału ludzkiego 
brak [...] wybujałości instynktu, brak niezwy-
kłych i ciemnych namiętności” – kończy swój 
opis Schulz.

Czy tymczasem ich ostoją są dwuznaczne, wy-
konane oryginalną metodą cliché-verre, rysun-
ki Xięgi bałwochwalczej? Rysunek był profesją 
Schulza, słowo pisane rodzajem hobby. Moż-
liwe, że to, co najistotniejsze, sens masochi-
stycznego paktu, zawiera się w rysunkach. Xię-
ga bałwochwalcza, w swej nazwie odnosząca 
się do mitycznej fi gury „księgi”, tak obfi cie wy-
stępującej i analizowanej w dziele Schulza oraz
całej schulzologii, odgrywa może rolę spisane-
go kontraktu, który dosłownie jako element 
intrygi w opowiadanich pisarza nie występuje.
„Bałwochwalcza”, bo ironizująca na temat 
metafi zycznego porządku, uzupełniająca pa-
rodię demiurgicznego gestu z Traktatu o ma-
nekinach. Bohaterki rysunków, piękne, młode
kobiety, przechadzają się ulicami miasteczka,
nie dostrzegając karłowatego tłumu, pokracz-
nych, namolnie i usłużnie w nie wpatrzonych
mężczyzn. Ich nagie, nieskazitelne ciała na 
piedestale wywyższenia całkowicie niepodleg-
łe są degradacji, ich wyrazista odrębność to
brak aktywnej skłonności do dominacji. Ry-
sunkowe wykonanie za pomocą szklanej płytki
– symbolu chłodu i transparencji – utrwala ich
specyfi czny symboliczny status masochistycz-
nej subwersji.                       


